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Een aantal bekende en veel geteelde fruitsoorten, zoals de Appel (Malus domestica), de Peer
(Pyrus communis) en de Framboos (Rubus idaeus) kennen een lange geschiedenis als cultuurgewas. Selectie uit en veredeling van de wilde soorten heeft geresulteerd in het thans gekweekte
kwalitatief hoogwaardige sortiment. Een aantal andere houtige planten met eetbare vruchten is
pas recent in cultuur genomen of weer in de belangstelling gekomen. In Duitsland vat men deze
gewassen samen onder de noemer 'Wildobst'. Men verstaat daaronder dus zowel echte wilde
soorten als gewassen die daar na selectie en veredeling nog dichtbij staan. In wetenschappelijke
kringen wordt gesproken over "Nischenkulturen". Het artikel is de neerslag van een lezing op de
' Vruchtbare Dendrologendag', een studiedag van de NDV te Wageningen op 15 september 1999,
gewijd aan weinig bekende en onbekende vruchtgewassen.

Toenemende belangstelling
De belangstelling voor wild fruit heeft verschillende oorzaken. Bij enkele gewassen, zoals Actinidia arguta, Aronia, Hippophae , Rosa, Sambucus nigra of Sarbus speelt het gezondheidsaspect een hoofdrol. De vruchten bevatten een
hoog gehalte aan vitaminen, organische zuren,
mineralen en andere inhoudstoffen. Voor anderen geldt als belangrijkste oorzaak het gehalte
aan excellente kleurstoffen of de bijzondere
geur- en smaakstoffen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij Chaenomeles en Schisandra .
Een grote rol speelt daarbij de toegenomen aandacht voor een bewuste voedselkeuze bij de consument. Veel mensen, vooral de ouderen, hechten veel waarde aan gezond vitaminerijk

voedsel, dat ecologisch, d.w.z. met zo min mogelijk gebruik van kunstmest en synthetische gewasbeschermingsmiddelen is geteeld. Veel
'Wildobst' voldoet aan deze eisen. Van een aantal van deze gewassen werden de vruchten honderden jaren geleden, en van sommige zelfs al in
de oudheid gebruikt. Ze geraakten in de vergetelheid en beleven nu een wedergeboorte. Een
voorbeeld is Cornus mas, waarvan de vruchten
al door de Griekse dichter Homerus werden geroemd. Daar komt bij dat bijna al deze gewassen
zich door een hoge sierwaarde onderscheiden en
ook sterk bijdragen aan het natuurlijk leefmilieu.
De bloemen van veel van deze fruitgewassen
voorzien bijen, hommels en andere insecten rijkelijk van pollen en nectar en de besvruchten,
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die niet door de teler geoogst worden, vormen
een belangrijke voedselbron voor veel vogelsoorten. Zo werd in Midden-Europa waargenomen dat 63 vogelsoorten de vruchten van Sorbus
aucuparia benutten, 60 die van Sambucus nigra
en 42 die van Hippophae . Deze laatste dient
vooral als voedselbron in de winter.

Eigen productie
Het telen van deze houtige gewassen gebeurt in
privé-tuinen voor dekking van de eigen behoefte
en als sierstruik Commerciële teelt is meestal
kleinschalig en als bijproduct, maar voor menig
teler toch een goede bijverdienste. De vruchten
kunnen tot tal van produkten worden verwerkt:
compote, sap, nectar, marmelade, moes, jam of
gelei en tot wijn, likeur of thee. Vanwege het
hoge gehalte aan organische zuren wordt het sap
vaak vermengd met fruitsoorten die dat niet hebben.
Enkele gewassen, met name Crataegus, Hippophae, Sambucus en Schisandra zijn ook in de geneeskunst van betekenis. Slechts zelden lenen ze
zich voor verse consumptie. Voorbeelden hiervan zijn Actinidia kolomikta en Amelanchier.
De toenemende belangstelling voor dit wilde
kleinfruit beperkt zich niet alleen tot MiddenEuropa, maar is ook merkbaar in de Scandinavische en de Oost- en Zuidoost-Europese landen
evenals in Canada en zelfs in de Verenigde Staten. In Oost-Azië kennen enige van fruitsoorten
al een lange traditie.

Belangrijkste gewassen in Europa
Actinidia arguta (foto p. 139)
De vruchten van deze meest tweehuizige klimplant doen qua vorm en grootte denken aan
kruisbessen. Ze rijpen vanaf september en bevatten veel suiker, maar relatief weinig vruchtzuren. Het gehalte vitamine C schommelt tussen
60 en 300 mg per 100 gram vruchtgewicht Opvallend is het gehalte aan calcium, kalium, ijzer
en ballaststoffen. Het eten van grote aantallen
verse vruchten heeft een laxerende werking.
De vruchten lenen zich in het bijzonder voor
menging bij de bereiding van marmeladen en
jams, bij voorbeeld samen met Zwarte bessen
(Ribes nigrum) of Kornoelje-bessen (Cornus
mas).
Wereldwijd is er een groot aantal rassen, waarvan de volgende aanbevolen worden.
• 'Ambrosia' : vruchten zeer groot, vrij lang,
groen.
• 'Balsamnaja': vruchten groot, Russisch ras.
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• 'Ciamony': vruchten groot, grijsgroen, roodachtig.
• 'lssai' : vruchten klein, groen. Het enige tot nu
toe bekende zelfbestuivende ras. Herkomst
Japan.
• 'Jumbo Verde' : vruchten groot, vrij lang,
lichtgroen.
• 'Ken's Red' : vruchten groot, vruchtvlees
rood. Waarschijnlijk een hybride. Herkomst
Nieuw Zeeland.
• 'Kokuwa': vruchten klein, rode blos, laatrijpend.
• 'Miss Green' : vruchten middelgroot, ovaal,
groen met een vleugje rood.
• 'Weiki' : vruchten middelgroot, groen met een
vleugje rood.
Als bestuiver worden A. arguta 'Nostino' of andere mannelijke klonen gebruikt.

Actinidia kolomikta
Tot 8 m hoge, meest tweehuizige klimplant.
Vooral bij mannelijke planten is het blad aan de
top wit tot roze gekleurd. De vruchten zijn vrij
klein, meestal groen.
Vruchten bevatten afhankelijk van de herkomst
of het ras tot 1500 mg vitamine C per 100 gram
vruchtgewicht en ongeveer 10 % suiker. De
smakelijke vruchten rijpen al vanaf juni en lenen
zich voor verse consumptie. De meeste rassen
komen uit Rusland; een aantal daarvan wordt
thans met name ook in de Verenigde Staten aangeplant. Voor de bestuiving zijn mannelijke
planten nodig.
• 'Aromatnaja': vruchten (in vergelijking tot
de wilde soort) vrij groot, met een hoog vitamine C gehalte.
• 'Kiara Zetkin': vruchten groot, met een hoog
gehalte aan vitamine C; omstreeks 1930 geselecteerd door Mitschurin.
• 'Matowaja' : vruchten middelgroot, zeer talrijk, met een hoog vitamine C gehalte.
• 'Nahodka': vruchten middelgroot, met een
hoog vitamine C gehalte.
• 'Parkowaja': vruchten klein, zeer talrijk, met
een hoog vitamine C gehalte.
• 'Sentyabraskaja': vruchten zeer groot, met
een laag vitamine C gehalte (ongeveer 180
mg/1 00 gr vruchtgewicht).
AMELANCHIER
De vruchten van alle soorten zijn eetbaar, maar
enige onderscheiden zich door de grootte van de
vruchten en de smaak. Al in de vorige eeuw wer-

den de vruchten van Amelanchier lamarckii op
het platte land gedroogd en als krenten gebruikt,
van daar dus ook de volksnaam Krentenboompje. De vruchten bevatten o.a. suiker, looistoffen
en leucanthocyaan, maar verder nauwelijks vitaminen. Ze laten zich tot sappen, sauzen, moes,
marmeladen en ook tot droge vruchten verwerken. De vruchten kunnen ook vers gegeten worden.
De volgende rassen zijn geschikt om als fruitgewas te worden geplant:

Amelanchier laevis 'Ballerina'
Deze bekende Nederlandse selectie heeft bijzonder goed smakende en talrijke vruchten. Daarbij
is het ook een zeer aantrekkelijke hoge sierstruik
Amelanchier alnifolia
Van deze Noord-Amerikaanse soort met blauwzwarte vruchten zijn er vooral in Canada gemaakte selecties in cultuur. Ze worden daar vrij
massaal gebruikt. Enige selecties werden in
Zweden beproefd en leverden daar zeer goede
oogsten op. Behalve de hieronder beschreven
rassen zijn in Canada nog 'Altaglow' , 'Forestburg', Moonlake' , 'Nelson', 'Paleface' en 'Sturgeon' in cultuur. De in de Verenigde Staten geselecteerde rassen 'Parkhill' en ' Success'
werden in Canada minder goed beoordeeld. Ze
behoren vermoedelijk ook niet tot A. alnifolia
maar tot A. sanguinea .
• 'Honeywood': tot 2.5 m hoge struik met grote
vruchten. Maakt weinig uitlopers.
• 'Northline': tot 1.5 m hoge struik met grote,
smakelijke vruchten. Zeer rijkdragend. Maakt
veel uitlopers.
• 'Pembina': tot 3 m hoge struik met grote, zeer
zoete vruchten. Zeer rijkdragend.
• 'Smoky' : tot 2.5 m hoge struik met grote
vruchten met een aangenaam milde geur.
Maakt veel uitlopers.
• 'Thiessen': tot 4 m hoge struik met zeer grote
vruchten.
ARONIA
De voor de vruchtproductie geschikte rassen
worden thans alle tot Aronia x prunifolia gerekend. Deze soort onderscheidt zich van A. melanocarpa door de grotere en meestal berijpte
vruchten. Deze bevatten veel flavonoïden, die
dikwijls als vitamine P aangeduid worden. Opmerkelijk is ook het gehalte aan ijzer, jodium en
foliumzuur. Van de vers nogal bitter smakende

vruchten kunnen sauzen, nectar, marmeladen en
gelei worden gemaakt. Het sap is geschikt als ingrediënt voor alcoholvrije dranken, zuivelproducten, snoep en bakkerswaar. De pulp die na
het uitpersen overblijft kan vanwege het hoge
gehalte aan anthocyanen nog benut worden voor
de bereiding van kleurstoffen voor levensmiddelen.
In verschillende landen, met name Denemarken,
Polen, Slowakije en ook in het oosten van Duitsland zijn er al grote teelten opgezet. Om een machinale oogst mogelijk te maken worden thans
hoofdzakelijk vegetatief vermeerderde planten
als struik aangeplant. Alle Aronia ' s zijn zelffertiel en staan garant voor jaarlijkse hoge opbrengsten. In tuinen hebben de cultivars door
bloesemtooi en de prachtige herfstkleuren van
het blad tevens een hoge sierwaarde.
De gekweekte selecties zijn afkomstig uit meerdere landen. Volstaan wordt met het noemen van
de volgende cultivars: 'Aron', 'Fertödi ',
'Hugin', 'Nero ', 'Rubina' , ' Serina' en 'Viking '.
In Duitsland wordt overwegend 'Nero' aangeplant. Meer over Aronaria eldeJS in dit nummer
en in Dendraflora 31, p. 24-28.

BERBERIS
Voor verwerking zijn Berberis vulgaris en vergelijkbare soorten met grote vruchttrossen en saprijke bessen geschikt. Eeuwen geleden werden
de vruchten van B. vulgaris al in bepaalde gebieden door de bevolking verwerkt tot compote
of als vervanger van citroenzuur voor allerlei gerechten. De bessen bevatten aanzienlijke hoeveelheid vruchtzuren, maar ook suiker, verschillende mineralen en vitamine C. Gebruikt wordt
alleen het van alkaloïden vrije sap als bestanddeel van zuurarme vruchtensappen, geleien en
jams. In Nederland is B. vulgaris inmiddels vrijwel geheel uit de handel, omdat deze soort tussengastheer is van de graanroest
In het voormalige Oost-Duitsland werden voor
verwerkingsdoeleinden de cultivars B. koreana
'Rubin' (foto p. 139) met een vruchtzuurgehalte
van ongeveer 8 % en B. 'Azisa', een zeer saprijke selectie met tot 11 % vruchtzuur in de handel
gebracht. Deze cultivars zijn tegelijkertijd ook
zeer decoratieve sierstruiken, die zich bijzonder
lenen voor toepassing als vrij groeiende hagen.

CHAENOMELES
Al in het begin van deze eeuw wist men dat de
vruchten van Chaenomeles tot goed smakende
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gelei verwerkt kan worden. Pas vrij recent werd
Clwenameles voor dit doel in Letland beproefd
en werden voor de teelt geschikte doomloze cultivars geselecteerd. De vruchten bevatten een
aanzienlijke hoeveelheid vruchtzuren, suikers en
pectine. Het vitamine C gehalte is sterk afhankelijk van het ras. Het kan tot 120 mg per 100 gram
versgewicht bedragen, terwijl andere rassen
slechts sporen ervan bevatten. Opmerkelijk is
ook het gehalte aan vitamine P actieve bestanddelen en aan geurstoffen.
De vruchten kunnen verwerkt worden tot sap,
gelei, marmelade, jam en likeur. De vruchten
lenen zich ook bijzonder goed voor menging met
vtuchten die weinig zuren bevatten. Vruchtplakjes van Chaenameles zijn goed te konfijten en
kunnen op veel wijzen in bakkerswaar worden
verwerkt.
Rassen van Chaenameles worden ook in Duitsland al op kleine schaal voor de vruchten aangeplant. In tuinen zijn de struiken met hun schitterende bloesemtooi een eerste klas sierstruik
Voor het verkrijgen van hoge opbrengsten is het
nodig meerdere rassen te planten.
De volgende cultivars zijn geschikt voor vruchtproductie:

Chaenomeles japonica 'Cido'
Dit is een doomloze Japanse kwee uit Letland
die van zaad vermeerderd wordt. Het gehalte aan
vitamine C is hoog. De VlUchten variëren vaak
sterk in vorm en grootte. De struiken worden 1.5
m hoog. De bloemkleur is oranjerood. Deze cultivar wordt (nog) niet in Nederland gekweekt.
Chaenomeles x superba 'Fusion'
Selectie uit Oost-Duitsland met grote vruchten,
die vaak meer dan 100 gram wegen. Hoog vitamine C gehalte. De struiken worden ongeveer 1
m hoog. Heeft vanwege de overdadige felrode
bloesempracht ook een hoge sierwaarde.
Als bestuivers zijn geschikt:
Chaenameles x superba 'Anctenken an Karl
Ramcke' (middelgrote vruchten) en C. x superba ' Crimson and Gold' (grote vruchten).

Cornus mas
De vruchten van Carnus mas werden al door de
Grieken en Romeinen voor de Christelijke jaartelling gebruikt. In Zuidoost Europa en Klein
Azië worden ze vanaf de oudheid tot heden op
diverse manieren verwerkt. Door veredeling en
introductie van nieuwe grootvruchtige rassen
neemt de betekenis ook in Midden Europa toe.
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De vruchten zijn rijk aan organische zuren, suiker en mineralen. Het vitamine C gehalte
schommelt tussen 70 en 125 mg per 100 gram
versgewicht Ook pectine en geur- en kleurstoffen zijn aanwezig. De volrijpe vruchten smaken
aangenaam zuurachtig, maar meestal ook wat
wrang. Verse consumptie is daarom tot nu toe
van ondergeschikte betekenis. De vruchten worden overwegend voor de bereiding van sappen,
gelei, jam en marmelade gebruikt, vooral voor
vermenging met zuurarm fruit. In Oost Europa
wordt er ook likeur en sterke drank uit bereid.
Carnus mas is daarbij ook een interessante vroeg
in het voorjaar bloeiende sierstruik, waarvan
pollen en nectar van betekenis is voor bijen. De
volgende rassen zijn speciaal voor de fruitteelt in
de handel:
• 'Devin': grootvruchtige soort uit Slowakije.
De vruchten wegen ongeveer 4.5 gram en rijpen laat.
• 'Jelico': een Oostenrijkse selectie met zeer
grote vruchten. Deze wegen circa 5.6 gram.
De pit neemt slechts 10% van het volume van
de vrucht in. Rijpt middelvroeg.
• 'Kasanlak': Bulgaarse selectie met zeer
grote, vroegrijpende vruchten. Ook aangeduid
als 'Kasaniakker'.
• 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' : een
nieuw grootvruchtig en vroegrijpend ras uit
Oosterrijk. De vruchten hebben een hoog suikergehalte en zijn geschikt voor verse consumptie.
In de Verenigde Staten zijn verder de volgende
selecties als fruitras in de handel: 'Chanticleer',
'Elegant', 'Eugene', 'Oleg' , 'Pioneer', 'Red
Star', 'Siretski', ' Vavilov' en 'Yellow'. Enige
ervan werden ingevoerd uit de Oekraïne.

ELAEAGNUS
In Midden Europa gebruikt men de vruchten van
Elaeagnus muitijlara enE. umbellata. De saprijke vruchten bevatten o.a. suiker, vruchtzuren en
mineralen, doch slechts weinig vitamine C. Ze
lenen zich vooral goed om gemengd te worden
met andere vruchten tot sappen, marmelade en
gelei. Voor verse consumptie zijn ze vanwege de
zure, wrange smaak ongeschikt.
Elaeagnus-soorten zijn interessante sierstruiken,
die vanwege hun symbiose met stikstofbindende
straalzwammen zeer geschikt zijn voor aanplant
op schrale bodems. De vruchten van E. umbellafa worden gretig door veel vogelsoorten gegeten.

E. muitijlara is met zijn 1.5 cm lange, zeer saprijke en al in juli rijpende vruchten het meest
geschikt voor verwerking. De opbrengsten per
struik lopen nogal sterk uiteen; dus voor commerciële teelt is het beschikken over selecties
een voorwaarde. In de Verenigde Staten is om
die reden de in de Oekraïne geselecteerde cultivar ' Sweet Scarlet' in de handel gebracht.
E. umbellata heeft kleine, bijna kogelronde, rode
vruchten. Deze zitten dicht opeen aan kortloten
van de éénjarige twijgen. In Oost-Duitsland werden uit de wilde soort twee zeer rijkvruchtende
rassen geselecteerd. E. umbellata ' Serinus' is
vroegrijpend, nl. tussen half augustus en begin
september. E. umbellata 'Turdus' rijpt eerst
vanaf eind september tot in oktober.

Hippophae rhamnoides
De Duindoom is pas gedurende laatste tientallen
jaren een belangrijk fruitteeltgewas geworden
met veel mogelijkheden voor verwerking. Deze
duinplant met zijn krachtige uitlopers was en is
nog altijd zeer nuttig voor het beplanten van hellingen en duingebieden. Thans is er een heel sortiment ontwikkeld met vitaminerijke vruchten en
is er een belangrijke commerciële teelt op gang
gebracht. De vruchten bevatten naast suiker en
vruchtzuren een groot aantal vitaminen. Behalve
een hoog gehalte aan vitamine C betreft dit vitamine B-1 (thiamine), B-2 (riboflavine), B-9 (foliumzuur), vitamine E (tecopherol), vitamine K
(phyllochinoon) en pro-vitamine A (carotine).
Verder bevatten de vruchten nog vitamine P actieve verbindingen en een aantal mineralen. Van
bijzondere betekenis zijn de in de olie van de
zaden en het vruchtvlees aanwezige vetzuren en
carotenoïden. Het gehalte aan deze stoffen loopt
per ras uiteen en ook de standplaats en oogsttijdstip zijn van invloed. De vruchten kunnen tot een
grote verscheidenheid aan producten worden
verwerkt. Ze zijn de basis voor diverse dranken,
waarvan siroop en nectar veel gevraagd zijn.
Verder bereidt men er gelei, jam en likeur uit.
Het vitaminerijke product wordt ook verwerkt in
zoet- en bakwaren en melkproducten. Het is
vooral geschikt om toegevoegd te worden aan
zure en vitamine-arme dranken. De uit de zaden,
het vruchtvlees of de persrestanten gewonnen
olie vindt toepassing in de kosmetische en farmaceutische industrie. Deze olie leent zich voor
verrijking van spijsolie.
Een aantal rassen waarvan de vruchten goed op
kleur blijven zijn ook zeer geschikte sierstruiken
voor tuinen en plantsoenen. Ook voor de snij
zijn ze interessant.

In Oost-Duitsland werden de volgende selecties
gemaakt en in de handel gebracht:
'Askola' : vroeg tot middelvroeg, zeer rijkvruchtend, met een hoog gehalte aan vitamine
C. (foto p. 137)
'Dorana': middelvroeg rijpende dwergstruik,
met hoog vitamine C gehalte.
'Frugana': vroeg, met middelmatig vitamine
C-gehalte.
'Hergo': middelvroeg rijpend, zeer rijkvruchtend, goed machinaal oogstbaar, met middelmatig vitamine C gehalte.
'Leikora': laat rijpend, grote vruchten, met
hoog vitamine C gehalte; goed op kleur blijvend en geschikt voor de snij. (foto p. 138)
'Pollmix': mannelijk bloeiende plant, geselecteerd als bestuifras. Het gaat hierbij feitelijk
om vier klonen, ook aangeduid als ' Pollmix
I ' , Pollmix 2', enz. Ze verschillen in bloeitijdstip en het verdient aanbeveling steeds een
mengsel van deze klonen te gebruiken.
Ook in Rusland zijn veel selecties gemaakt. Het
zijn doomloze of doomarme struiken. Bij beproeving in Oost-Duitsland was er na bepaalde
winters veel vorstschade als gevolg van te vroeg
uitlopen. De volgende selecties zijn het vermelden waard:

• 'Chuiskaja': zeer vroeg rijpend, grote vruchten, met gemiddeld gehalte aan vitamine C;
weinig vruchtzuur.
• 'Dar Katuni' : zeer vroeg rijpend, met gering
gehalte aan vitamine C en vruchtzuur.
• 'Maslicnaja' : zeer vroeg rijpend, met hoog
oliegehalte, met gering gehalte aan vitamine C
en vruchtzuur.
• 'Novost Altaja': zeer vroeg rijpend, met gering gehalte aan vitamine C en vruchtzuur.
• 'Wolikan' : zeer vroeg rijpend, zeer grote
vruchten, met middelmatig vitamine C gehalte, met laag gehalte aan olie en vruchtzuur.
Lorrieera caerulea
Deze soort heeft een groot areaal in het noorden
en de hooggebergten van het Noordelijk halfrond. Een deel produceert eetbare vruchten. De
nomenclatuur hiervan is niet eenduidig. Men
heeft ze als aparte soorten onderscheiden, terwij l
andere auteurs deze slechts als variëteiten beschouwen: L. edulis, L. kamtschatica, L. turczaninawii versus L. caerulea var. edulis, enz .. De
blauwzwarte vruchten van deze soort(en) hebben een aangename zoete smaak en worden voor
verse consumptie en verwerking van oudsher
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door de lokale bevolking geplukt. Ze bevatten 68 % suiker, vruchtzuur, mineralen, vitamine C
en vitamine P-achtige verbindingen. De vruchten worden tot sappen, jams, marmelade en
moes verwerkt of vers als compote gegeten. Het
hoge gehalte aan anthocyanen geeft aan de producten een intens donkere kleur.
Deze Kamperfoelie bloeit in Midden-Europa
zeer vroeg, dikwijls al in maart. De eerste vruchten rijpen half mei.
In een aantallanden heeft men de veredeling van
dit vruchtgewas ter hand genomen. In Zwitserland werden de rassen 'Maistar' en 'Mailon' in
de handel gebracht. In de Verenigde Staten
noemt men dit fruitgewas "Honeyberry" en werden de volgende rassen geselecteerd: 'Berry
Blue', 'Blue Bird', 'Blue Bells' en 'Blue Velvet' . Ook in Rusland heeft veredelingsonderzoek plaatsgevonden.

Mahonia aquifolium
Van het sap van de bessen van deze Mahonie
kunnen sappen, gelei, marmelade en wijn worden bereid. Ze bevatten suiker, vruchtzuren, mineralen en vitamine C. Het sap is vanwege de intens donkerrode kleur bij voorkeur geschikt voor
vermenging met andere fruitsoorten. Voor verse
consumptie zijn de bessen ongeschikt.
Speciaal voor gebruik als fruitras werden in
Oost-Duitsland rijkdragende planten geselecteerd en werd de geschiktheid voor verwerking
nader onderzocht. Dit leverde de cultivars 'Jupiter' , 'Mirena' en 'Pamina' op.
Mahonia's zijn alom geliefd als waardevolle
wintergroene sierstruik met tal van toepassingsmogelijkheden. Bovendien zijn het goede
drachtplanten, zowel voor pollen als nectar.
Mespilus germanica
De Mispel wordt thans alleen nog maar aangetroffen als sierstruik in grotere tuinen en parken.
Toch betreft het een oeroude cultuurplant, die al
bekend was bij de Babyloniërs en de Grieken.
Aan het begin van de jaartelling kwam de plant
door toedoen van de Romeinen naar Centraal- en
West-Europa. In de Middeleeuwen werd ze veel
geplant in kloostertuinen, later ook op boerenerven. De vruchten zijn alleen eetbaar als de vorst
er over heen gegaan is of na langdurige bewaring in brijachtige toestand. Voordien kunnen ze
wel verwerkt worden tot gelei en marmeladen al
of niet gemengd met ander vruchten. Er is een
reeks van rassen, waarvan de volgende opgang
gemaakt hebben:
• 'Apyrena': vruchten klein en zonder pitten,
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•
•

•
•

zeer rijkdragend. Ook bekend als 'Kemlose'
(=pitloos).
'Grossfrüchtige von Nottingham': vruchten
middelgroot, bijna kogelrond.
'Holländische Grossfrüchtige': vruchten
middelgroot tot groot, zeer groeikrachtige selectie.
'Köningsmispel': vruchten middelgroot, ook
bekend als 'Königliche'.
'Ungarische': vruchten middelgroot, zeer
rijkdragend.

Prunus cerasifera
Van deze Kerspruim ziet men nog al eens rijkvruchtende bomen in tuinen, parken en windsingels. Soms gaat het daarbij om doorgegroeide
onderstammen, want van deze soort werd een
type bekend als P. cerasifera 'Myrobalan' veel
als onderstam gebruikt voor Pruimenrassen en
diverse sierprunussen. Binnen de soort is er een
groot verschil in smaak van de vruchten. Deze
varieert van aangenaam zoet tot zuur en wrang.
De vruchten zijn weinig geschikt voor verse
consumptie, maar zijn wel geschikt voor de bereiding van een zeer goede compote. Ze kunnen
ook verwerkt worden tot jam en gelei. Ze geleren goed(= de gelei wordt goed stijf).
In Oost-Duitsland werden in 1955 de rijkdragende, grootvruchtige en goed smakende cultivars
'Anatolia', 'Ceres' en 'Fertilia' in de handel gebracht. Ze hebben tot nu toe echter nauwelijks
enige opgang gemaakt.
Prunus spinosa
De Sleedoom is zeer algemeen in Midden-Europa en vooral te vinden in hagen en langs bosranden. De vruchten bevatten naast suiker, eiwit,
zetmeelkorrels, appelzuur, mineralen en verschillende vitaminen vooral looistoffen. Onrijpe
vruchten smaken zeer wrang. Pas na inwerking
van de vorst zijn ze redelijk goed eetbaar. Ze
worden vooral gebruikt voor de bereiding van
sterke drank en likeur. Soms worden de vruchten
ook vanwege het bijzondere aroma toegevoegd
aan sappen, marmelade en gelei. In Duitsland
zijn door de SVLA in Trier een aantal rijkvruchtende klonen geselecteerd, die in de handel
komen onder de rasnamen 'Godenhaus', 'Nittel', ' Merzig' en 'Trier' .
Prunus tomentosa
Van deze soort, die in Oost-Azië voor de vruchtproductie als haag op ruime schaal wordt aangeplant, is bij ons slechts sporadisch een struik in
de tuin te vinden. Het is een kruisbestuiver, dus

voor het verkrijgen van een oogst zijn meerdere
(genetisch verschillende) individuen nodig. De
bijna kogelronde, fel scharlakenrode vruchten
smaken voortreffelijk en zijn prima voor verse
consumptie. Ze zijn echter ook geschikt voor de
bereiding van sap, marmelade en jam. Bovendien is het ook nog een aantrekkelijke sierstruik.

ROSA
Onder de verzamelnaam "vitaminerozen" worden meerdere soorten en rassen met goed verwerkbare, vitamine C-rijke rozebottels verhandeld. Ze bevatten behalve veel vitamine C ook
carotine, vitamine B-1 en B-2 vitamine E,
flavonoïden, mineralen, vruchtzuren, pectine en
suiker. De gedroogde bottels worden gebruikt
voor het breiden van thee. Uit verse bottels kan
sap, moes, marmelade en wijn worden bereid.
In enkele landen worden Rozen voor de bottels
gekweekt. Deze worden vooral voor de fabrieksmatige verwerking tot thee gebruikt. Voor deze
teelt zijn vooral van betekenis:

Rosa canina: struiken van 2-3 m hoog; bottels
met 400-500 mg vitamine C per 100 gram
vruchtgewicht Geteeld worden met name de
stekelloze Bulgaarse selectie 'Plovdiv 1' en de
Poolse cultivars ' Sylva' en 'Sylvana' .
Rosa dumosa x R. pendulina: van deze kruising is de cultivar 'Pi Ro 3', geselecteerd in het
Rosariwn Sangerhausen in Pillnitz, van betekenis en ook de daar sterk op gelijkende selectie
' Svetka'. Het zijn tot 2 m hoge, vrijwel stekelloze struiken. De bottels van 'Pi Ro 3' bevatten
circa 1250 mg vitamine C per 100 gram vruchtgewicht.
Rosa pendulina: struiken 1-1.5 m hoog; bottels
met 1000-2000 mg vitamine C per 100 gram
vruchtgewicht
Rosa villosa: sterk opgaande, 1-2 m hoge struik;
bottels met 800-100 mg vitamine C per 100
gram versgewicht Uit Slowakije is afkomstig de
selectie 'Karpatia'. (foto p. 138)
Sambucus nigra
De Gewone vlier wordt sinds enige tijd in Centraal- en Oost-Europa vrij grootschalig voor de
vruchtproductie geteeld. Vlierbessen bevatten
naast vruchtzuren, suiker en vitamine vooral de
belangrijke verfstof sambucyanine, die tot de anthocyanen behoort. Vlierbessensap wordt ver-

werkt tot dranken als nectar, maar ook tot gelei
en gemengd met andere vruchten tot marmelade.
Aanzienlijke hoeveelheden worden ook als
kleurstof toegevoegd aan tal van levensmiddelen. De bloemen worden in de farmaceutische
industrie verwerkt. In enkele gebieden zijn ze
ook grondstofvoor de bereiding van "Holundersekt", een soort frisdrank.
In de commerciële teelt gebruikt men laagstammen en of struiken. In verschillende landen zijn
selecties gemaakt die zich in meer of mindere
mate van de soort onderscheiden door grotere
bessen, grote vruchttrossen, gelijkmatige rijping,
hoog kleurstofgehalte en goede smaak:
• 'Donau' : grote vruchttrossen, met middelgrote vroegrijpende bessen.
• 'Haschberg': grote vruchttrossen, kleine bessen, ongelijktijdige rijping; hoog gehalte aan
kleurstoffen.
• 'Körsör': middelgrote tot grote vruchttrossen;
helder sap.
'Mammut': middelgrote vruchttrossen en
bessen, gelijkmatig rijpend.
• 'Sambu': middelgrote vruchttrossen, grote
bessen, met hoog kleurstofgehalte.
• 'Samdal': middelgrote trossen en bessen,
vroeg rijpend, hoge opbrengst en met hoog
gehalte aan kleurstoffen.
• 'Sampo': middelgrote trossen, grote bessen,
zeer goede smaak.
• 'Samyl': middelgrote trossen, kleine bessen,
met hoog gehalte aan kleurstoffen.

Schisandra chinensis
De rode vruchten van deze klimplant worden in
het natuurlijke verspreidingsgebied in Oost-Azië
al heel lang door de bevolking als versterkingsen geneesmiddel gebruikt. Sinds enige tijd valt
ook in Europa en de Verenigde Staten de aandacht op dit houtige gewas. In enkele landen,
met name Oostenrijk zijn er al kleine proefvelden. De bessen bevatten organische aminozuren,
verschillende suikers, vitamine C en E en speciaal in de zaden schisandrin, schisandrin-derivaten en etherische olie. Ze hebben een aparte, vrij
sterke smaak en er wordt een versterkende werking aan toegeschreven. In Oost-Azië wordt er
thee, siroop en tincturen uit bereid en verder ook
likeuren en alkoholvrije dranken. In de Verenigde Staten is onder de naam 'Eastem Prince' al
een bijzonder rijkdragende, grootvruchtige selectie in de handel. Deze zeer winterharde klimplant is ook een interessante sierplant.
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Shepherdia argentea
De felrode vruchten van deze struik werden op
de natuurlijke groeiplaatsen in Noord-Amerika
al door de prairie-indianen en door de eerste kolonisten als toetje bij buffelvlees gegeten. Vandaar de naam "Buffaloberry", Buffelbes. In de
Canadese prairiestreken werd deze Buffelbes
voor de vruchten in tuinen en windsingels geplant. De struiken leven in symbiose met stikstofbindende straalzwammen en zijn zeer geschikt om op stikstofarme grond te worden
geplant. De besproductie is in Midden Europa
weinig zeker vanwege de zeer vroege bloei.
De bessen bevatten o.a. suiker, vruchtzuren, pectine en veel vitamine C. Vanwege het relatief
hoge gehalte aan saponine moet men niet te veel
van deze bessen eten. Ze hebben een aangename, iets zure smaak en men kan er sauzen, gelei,
marmelade en "Indian ice cream" van bereiden.
Er zijn geen selecties van deze soort bekend.
De bessen van de verwante Shepherdia canadensis smaken niet bijzonder.
Sorbus aucuparia en hybriden
Voor de verwerking van deze Lijsterbes en bastaarden ervan komen alleen selecties met bitterstofvrije of bitterstof-arme vruchten in aanmerking. Deze bevatten o.a. sorbiet, carotenoïde en
veel vitamine C en vitamine P actieve bestanddelen. Ze moeten dus vrij zijn van parasorbinezuur, dat de vruchten van de gewone lijsterbes
een uitermate bittere smaak geeft. Van de bessen
kan compote, sap, gelei, marmelade en likeur
gemaakt worden. Gedroogd worden ze ook in
zoet- en bakwaren verwerkt. In het Alpengebied
wordt er ook "Vogelbeerschnaps" uit gestookt.
Tot nu is de teelt meestal extensief in de vorm
van randbeplantingen, maar sinds kort ook in
boomgaarden. Voor de besproductie worden
aanbevolen:
• 'Edulis': onder deze naam zijn meerdere klonen in cultuur en soms onder de oude naam
'Moravica' .
• 'Rosina': de belangrijkste cultivar, met grote
vruchten en grote trossen.
• 'Konzentra': vruchten en trossen kleiner dan
die van 'Rosina', maar met een bijzonder
hoog vitamine C gehalte.

Enige andere oude cultivars, zoals 'Rossica' zijn
zelden nog aan te treffen. Ook enkele Lombartshybriden hebben bitterstofarme bessen. Geschikt
voor verwerking zijn o.a. 'Apricot Queen' en
'Golden Wonder'. Ook in Rusland zijn selecties
gemaakt. Van deze is 'Titan' veel aangeplant.
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Sorbus domestica
De vruchten van Sarbus domestica worden in
enkele streken van Duitsland traditioneel benut
als toevoeging (verbetering) van appelwijn. Ze
bevatten vooral looistoffen en organische zuren,
maar ook vitamine C en pectine. Ze worden ook
wel gebruikt voor het bereiden van marmelade
en brandewijn.
Vanouds worden er twee vormen onderscheiden:
f. pomifera met appelvormige vruchten en f. pyriformis met peervormige vruchten.
VACCINIUM

Naast het uit Vaccinium corymbosum en enkele
andere bosbessoorten ontwikkelde sortiment, dat
als kleinfruit al enige tijd in de belangstelling
staat, is er nog een aantal soorten met smakelijke of goed verwerkbare bessen. Terwij l de bessen van V myrtillus en V oxycoccus elk jaar en
vooral in Oost-Europa in aanzienlijke hoeveelheden in het wild geplukt worden en op de markt
komen, worden V macrocarpon en V vitisidaea in tuinen, maar ook als commerciële teelt
geplant.
Vaccinium macrocarpon
Van V macrocarpon worden vooral in de Verenigde Staten onder de naam "Cranberry" veel
rassen op aanzienlijke schaal gekweekt. De bessen bevatten organische zuren, mineralen en
meerdere vitaminen. Het gehalte aan vitamine C
is betrekkelijk gering. Ze zijn ongeschikt voor
verse consumptie, maar zijn zeer goed tot verschillende soorten sappen, sauzen en marmelades te verwerken. De producten hebben een pittige kruidige smaak.
De planten kunnen zeer productief zijn, mits op
een geschikte standplaats geteeld. In totaal zijn
er over de hele wereld zo'n 200 selecties bekend.
Hiervan zijn aanbevelenswaardig:
• 'Bergman': rijkvruchtend, met middelgrote
bessen.
• 'Early Black': oud, wijd verbreid ras, vroeg
rijpend.
• 'Franklin': productief, vroeg rijpend.
• 'Pilgrim': zeer grote vruchten, laat rijpend.
Vaccinium vitis-idaea
De vruchten van V vitis-idaea zijn als pittig en
kruidig smakende en eetlust bevorderende compote al heel lang geliefd. Ze zijn ook geschikt
voor de bereiding van marmelade en jam, evenals voor toevoeging aan melkproducten en bakkerswaar. Ze bevatten o.a. meerdere organische

zuren, looistoffen en meerdere vitaminen. Zowel
het planten van productieve rassen in tuinen als
commerciële teelt is de moeite waard. Vooral in
Nederland, Duitsland en in Zweden zijn zeer
rijkvruchtende selecties gemaakt, o.a:
• 'Erntekrone': matig sterk groeiend, middelvroeg rijpend.
• 'Erntesegen': zeer groeikrachtig, grote bessen, laat rijpend.
• 'Erzgebirgsperle': compact, vroeg. De bessen zitten verscholen onder het blad.
• 'Koralle': rechtop groeiend, laat rijpend, hoge
sierwaarde.
• 'Red Pearl': zeer groeikrachtig, grote bessen.
• 'Sanna': compacte, lage, zeer rijkvruchtende
struiken.
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Summary
In the above paper attention is given to old-fashioned smal/ fruits which until recently were
only known in their regions of origin.
Interest in growing these smal/ fruits has increased d~tring the last few decades in Central-Europe and especially in the farmer DDR. ft mainly concerns smal/ scale cultures. More recently
an increase has be noticed in other parts of Europe and in North-America. These fruits are nearly always processed and appreciated more for
their high amount of vitamins, the amount of colouring matter and jlavourings or the medicinal
effect. Beside old-fashioned European fruits
such as Cornus mas, Berberis vulgaris, Mespilus
and Sarbus attention is given to genera from
North America such as Amelanchier, Aronia,
Mahonia and Shepherdia. All tagether 18 genera are treated.
Zusammenfassung
Var Allem in Zentraleuropa und namentlich in
der ehemaligen DDR ist in der letzten Zeit das
Interesse für die Kultur van Kleinobst gewachsen. Noch etwas später kommt in West Europa
und Nordamerika das Interesse an diesen Sarten. Das Obst wird Jast immer verarbeitet und
wird geschätzt wegen des hohen Vitamingehalts,
sowie Farb-, Duft- und Geschmackstoffen.
Auj3erdem werden medizinale Wirkungen untersucht.
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